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BESKRIVNING AV OCH SYFTE MED PROJEKTET
Bostadsstiftelsen Platen förvaltar ett stort antal lägenheter och
lokaler inom Motala kommun. Stiftelsen arbetar för att erbjuda
allsidiga, goda och prisvärda bostäder till alla.
Uppdrag för Envima
Projektet syftade till att kartlägga hur Bostadsstiftelsen Platens
befintliga ledningssystem levde upp till kraven i ISO 14001 (standarden för miljöledning) samt göra en översyn av hållbarhetsarbetet utifrån Allmännyttans riktlinjer om sociala nyckeltal och
komma med generella synpunkter på miljö- och hållbarhetsarbetet. Projektet genomfördes genom dokumentgranskning
och intervjuer (som genomfördes digitalt) av i förväg utvalda
medarbetare.

Bostadsstiftelsen Platens
huvudkontor

RESULTAT AV PROJEKTET
Dokumentgranskningen tillsammans med intervjuerna mynnade ut
i en rapport som innefattade beskrivning av hur väl Bostadsstiftelsen Platen levde upp till kraven i ISO 14001, genomlysningen
av hållbarhetsarbetet, positiva iakttagelser och förbättringsförslag.
Ett eget dokument togs fram där kravställningarna i ISO 14001
jämfördes med befintligt ledningssystem med tillhörande
beskrivning av vad man behövde komplettera med för
att uppfylla kraven i standarden.
Allmännyttans riktlinjer för sociala nyckeltal (som verksamheten
följer i sin hållbarhetsredovisning) ställdes upp på samma sätt
och stämdes av mot innehållet i Bostadsstiftelsen Platens
hållbarhetsredovisning.
Även en färdplan togs fram där Envima fastställde
ett antal aktiviteter i turordning som Bostadsstiftelsen Platen föreslogs genomföra som nästa
steg. Avslutningsvis presenterades genomfört
arbete och resultatet för ledningsgruppen.
Kontakta Therez Börling om ni vill ha mer
information om projektet eller är intresserade
av liknande arbeten.
Tel: 070-624 80 42
therez.borling@envima.se

”

Arbetet gav oss en bra överblick över vad vi behöver
utveckla vidare i vårt miljöarbete. Det var både proffsigt
och kul att få arbeta med Theréz på Envima,
vi blev jättenöjda med resultatet.
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